
UCHWAŁA NR XXXV/37/2017
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin   
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cieszanów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późń. zm ), art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1  ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1379 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy  z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późń. zm.)  po uzyskaniu opinii Związków Zawodowych, 
Rada Miejska  w Cieszanowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach lub szkołach prowadzonych 
przez Gminę Cieszanów obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
do liczby godzin określonej w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
1. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

-do 4 oddziałów
-od 5 do 8 oddziałów
-od 9 do 11 oddziałów
-od 12 oddziałów i więcej

10
4
2
1

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej:
-od 9 do 11 oddziałów
-od 12 oddziałów i więcej

8
6

3. Dyrektor przedszkola
-do 2 oddziałów
-od 3 do 6 oddziałów

18
5

§ 2. Wymiar godzin ustalony w § 1 dotyczy również nauczycieli, którym powierzono wykonywanie zadań 
dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono wykonywanie tych zadań. 

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla których przewidziana jest różna liczba godzin 
tygodniowego wymiaru zajęć ustala się według zasady proporcjonalności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 54/VII/99 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 października 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w Szkołach Podstawowych i Samorządowych Przedszkolach Gminy i Miasta Cieszanów, oraz szczegółowych 
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od l września 2017 roku.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak
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